
Extragott kaffe!

Stugan är utrustad med Nescafé Dolce Gusto kaffemaskin. 

I stugan finns en lätthanterad kaffemaskin där ni snabbt gör en god kopp. Finns många 
alternativ att välja på – kaffe, espresso, latte, macchiato med mera!

Kapslar finns både att köpa i receptionen och i vanliga mataffärer. I receptionen kan ni 
köpa enstaka kapslar så ni får rätt antal och kan mixa smaker. I mataffär säljs de i 
förpackning om 16 st (obs; viktigt att det står Dolce Gusto).

För att använda maskinen: Fyll på vattenbehållaren bakpå. Tryck på on-knappen. Lyft 
grå spaken och öppna facket för kapsel-behållaren. Sätt i kapseln och tryck ner spaken 
(ska vara lite trögt). Ställ kopp på plats. När lampan lyser grön; fäll transparenta spaken 
baktill åt höger för att fylla koppen. Titta hur mycket vätska det ska vara. Ta lite mer 
om det ska vara svagare och vice versa. (Bruksanvisning finns även i köksskåp/-låda.)

Låter det svårt? Har man gjort det en gång är det så enkelt att barnen kan göra kaffet 
åt er. Testa!     

The cabine is equipped with a Nescafé Dolce Gusto coffe-machine. 

In the cabin is a Nescafé machine with which you easily make a nice cup of coffee, espresso, 
macchiato etc. There are many flavours to chose from!

The machine uses capsules. You can buy these in our reception or in a grocery store. In the reception 
you can buy single capsules and chose the flavours you want. In the grocery store they come in 
packages of 16 capsules of one taste (nb; important that it’s labeled Dolce Gusto).

To use it: Fill the water-canister on the back. Press the on-button. Lift the grey lever and open the 
capsule-holder. Insert the holder with a new capsule. Press down the grey lever (it should be a bit 
hard). Place cup in position. When the on/off button is green, tilt transparent lever to the right. Check 
so the right amount is filled, then return lever (straight up). A little less in the cup gives stronger coffe
and vice versa. (Users manual is also in a kitchen drawer/cabinet.)

Enjoy your coffe!


